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KIINDULÓPONT 
 

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a 2010-es országgyűlési választásokon bejutott 

a Parlamentbe. Jelenleg egy nyíltan antidemokrata, radikális, szélsőjobboldali, cigányellenes 

és antiszemita felhangokkal tarkított csoportosulás jelen van a magyar közéletben. Elvi 

alapon semmilyen együttműködési forma nem képzelhető el a Jobbikkal, sem országosan, 

sem helyi szinten. A demokratikus ellenzéki erők – MSZP, LMP, DK, Szolidaritás Mozgalom, 

Milla csoport, 4K!, Haza és Haladás Közalapítvány – egyetértenek ebben és magától 

értetődőnek tekintik, hogy kizárják az összefogás bármilyen lehetőségéből a radikális pártot. 

A József Attila Alapítvány által készített „Ajánlat Magyarországnak – Párbeszéd a 

nemzetért” vitairat alapján világosan elkülönülő életszemlélet és emberiséggel kapcsolatos 

felfogás az, ami a Jobbik és a magyar demokratikus ellenzék erőit elválasztja egymástól. 

Ellenzéki szerepe ellenére felfogásában a legtöbb hasonlóságot nem a demokratikus 

ellenzéki erőkkel, hanem a jelenlegi kormányzó pártszövetséggel (Fidesz-KDNP) lehet 

felfedezni.  

Az ellenzéki erők mindegyikének elemi érdeke, hogy a teljes politikai paletta 

programelemeivel tisztában legyen, annak tanulságaiként határozza meg saját magát és 

alakítsa ki politikáját. Jelen elemzés bemutatja a József Attila Alapítvány által felvázolt 

alternatívákat, majd annak margóján hasonlítja össze a Jobbik megoldásaival, melyek a 

következő kidolgozott programokból állnak: 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom – Bethlen Gábor program (2007.) 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom – EP-program (2009.) 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Radikális változást! (választási program, 2010.) 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom – IV. Béla-terv (2011.) 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom – Közmunkaprogram 2012. 
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DEMOKRÁCIA ÉS JOGÁLLAM 
 

József Attila Alapítvány „Ajánlat Magyarországnak” című vitairatában szereplő 

javaslatok 

 

A szocialisták első alapvetése a demokráciát és a jogállamot illetően a IV. Magyar 

Köztársaságba vetett elkötelezett hit és remény. Cél egy új, állami garanciális alapokra 

helyezett, nemzetközi alapjogi normákat (Európai Alapjogi Charta, 1986.) tiszteletben tartó, 

a visszamenőleges hatályú törvényalkotás abszolút tilalma mellett működő, a „fékek és 

egyensúlyok” rendszerének rekonstruáló, szolidáris állam létrehozása. Mindent összevetve a 

cél a demokratikus és alkotmányos alapjogok visszaállítása. 

A jelenlegi kormány „klientúra-kapitalizmusával” szakítva, az Alkotmányban kívánja 

szavatolni a magánélethez való jogokat (ez az állam be nem avatkozását jelenti az emberek 

privát szférájába) és a szociális biztonság követelményeit. Ebből következik a köztisztviselők 

és közszolgák lehető legteljesebb jogi és anyagi rehabilitációja, a szakmaiság, mint alapvető 

követelmény visszaállításával összhangban. 

A médiaszabadság demokrácia-felfogásuk egyik sarokköve alapján: demokratikus 

médiaszabályokat hoznának létre, az öncenzúra és a Médiatanács egypárti mivoltának 

megszűntetésével. Újra kívánják gondolni a közmédiák támogatásai és kinevezési rendszerét: 

csatlakozva a „Nyitott Adat” mozgalomhoz, a média szerepét a közéleti párbeszédek egyik 

helyszíneként, illetve az államot ellenőrző nyilvánosság egyik eszközéként fogva fel. 

Az önkormányzatiság újra megteremtése kiemelt program, az állampolgári jogok 

gyakorlásának feltételeit megteremtve, a felesleges bürokráciát csökkentve. Az 

önkormányzat a helyi autonómia megtestesítője (akár a központi hatalommal szemben is 

érdeket érvényesít). A kormányhivatalok politikai alárendeltségét meg kell változtatni: 

vezetője közigazgatási szakember legyen, ne pedig pártfunkcionárius. Az uniós támogatások 

hatékonyabb lehívásához és felhasználásához elengedhetetlen a regionalizálódás 

folyamatának felgyorsítása, melyek hosszabb távon középszintű közigazgatási egységek 

létrejöttével képzelhető el, Budapest hatékony és szolgáltató szerepével együtt. 

Jobbik elképzelései a jogállamról, alkotmányról 

 

A Jobbik alapvetően a keresztény antropológia követője, önmagát a neoliberalizmus 

ellenpólusaként definiálja. Az egyén és a közösség szabadsága, tiszteletben tartása szerepel 

programjukban. Az egyén az alkotmányos szabadságjogok címzettje, aki cselekvő, aktív 

közéleti részvétellel értéket teremt.  A párt küldetése az alapvető emberi és közösségi jogok 

kivívása a Kárpát-medence teljes területén (ezt egy intézményesített jogvédő szervezettel 

képzeli el).  
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Az alkotmányfelfogása a hármasság jegyében értelmezhető. Alkotmányosság, nem 

más, mint a magyar alkotmányos törvények, a sarkalatos törvények és a Szent Korona, mint 

jogforrás. A Jobbik az alkotmányos rend alapjaként a Szent Korona-tan elvét vallja és hirdeti, 

miszerint az 1944-es német megszállással megszűnt a jogfolytonosság, melyet a 

rendszerváltás óta sem sikerült helyreállítani, ezért szükséges annak visszaállítása és 

lefektetése. Népszavazással megerősített alaptörvényt teremtene. 

Jogállam szempontjából is merőben új parlamenti rendszert építene ki a szélsőjobb: 

kétkamarás parlamentet, ahol a pártokon kívül az alsóházban szakmai szervezetek és nem-

pártjellegű egyesületek (civilek) is részt vehetnének a döntéshozatalban, de a törvényhozó 

szerep megmaradna a felsőháznál. Létrehozna egy új jogalkotási törvényt, a törvényhozás 

mikéntjéről.      

Az államfőt a nép közvetlenül választaná. Az államadósság növekedéséért pedig 

büntetőjogi következmények járnának, amellett, hogy a képviselői összeférhetetlenséget, a 

visszahívhatóságot és a miniszteri felelősség elveit is bevezetné. 

A fentiekből tehát az következik, hogy az ellenzéki erőkkel ellentétben a Jobbik nem 

kívánja visszaállítani az alkotmányos rendet és berendezkedéseket, neki megfelel az Orbán-

kormány jelenlegi alkotmányozása. 

A politikamentes bíróság azonban összellenzéki érdeknek bizonyul. Javadalmazás-

növelés, tehermentesítés (tyúkperek ellen), előmeneteli rendszer a cél, a Fővárosi Bíróság 

teljes rehabilitációja mellett. 

A demokratikusság – az alkotmányosság egyik mérője a médiatörvénnyel kapcsolatos 

álláspont. A Jobbik is új médiatörvényben gondolkodik, értékelvű közszolgáltatással, 

kiegyensúlyozott tájékoztatás elve mellett a Duna Televíziót, mint a határon túli magyarok 

egyik fontos csatornáját életben tartaná, a jelenlegi kereskedelmi televíziók állami 

koncesszióját visszavonná, a médiaügyekben kirótt büntetéseket pedig behajthatóbbá 

tenné. Új tétel a reklámadó, mint szolgáltatóknak fizetendő adó jelenik meg az 

elképzelésben. 

Az önkormányzatiság újraértelmezésre van szükség. Demokratákkal közös pont az 

önkormányzati vagyon elidegeníthetetlenségének kijelentése. A régiók rendszerét azonban 

soha be nem vezetné – a NUTS rendszerrel kell elfogadtatnunk, hogy a megyék NUTS 2 

rendszernek számíthassanak.  

Ökológiai fenntarthatóság mellett az eladósodottság felszámolása az egyik cél. A 

Jobbik Magyarországért választási programjában szerepel a járási rendszer (mint NUTS 4) 

felállítása. A víz, a csatornázás, a gáz és a hulladékgazdálkodás legyen újra önkormányzati 

kötelezettség.  
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Munka és gazdaság 
 

József Attila Alapítvány „Ajánlat Magyarországnak” című vitairatában szereplő 

javaslatok 

 

A foglalkoztatás növelésének kulcsa a 18 éves tankötelezettség visszaállítása, a 

szakképzés korszerűsítése, a „minden családban legyen legalább 1 kereső” elvének 

megvalósítása érdekében a munkáltatói terhek, járulékok csökkentése. Az MSZP lehetőséget 

lát a modern infotechnikai eszközökben is: a távmunka rendszerének átgondolása az internet 

adta lehetőségek kihasználásával. 

A munkaviszonyok alakulása a jogi berendezkedésen, az állami garanciákon is múlik. 

Ezért a munkavállalókat ért sérelmeket rendezni kell: vissza kell állítani a sztrájkjog 

intézményét, a munkavállalói érdekképviseletek rendszerét, a munkavállalókat védő állami 

garanciák rendszerét, illetve alternatívát kell tudni ajánlani a tartósan munka nélkül 

maradtak munkaerőpiacra történő visszavezetésére. Elkötelezett az OÉT (Országos 

Érdekegyeztető Tanács) újbóli életre hívása mellett. 

A hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, illetve a kényszer-

közmunkások helyzetén érdemben kell javítani. Járulékkedvezményes övezetekkel, a pozitív 

diszkrimináció használatával a különbségek csökkenthetők. A szociális munkahelyek 

tekintetében új formákra van szükség: szociális szövetkezetek gondoskodjanak (akár kvóta-

rendszerben is) helyi szinten a munkavállalókról. A közfoglalkoztatottak tekintetében a 

végzettségnek, szakmai kvalitásoknak megfelelő ösztönző rendszer kiépítése szükséges a 

nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülés érdekében. 

A versenyképesség javítása érdekében kiszámítható, stabil, a jogbiztonságot szem 

előtt tartó gazdaságpolitikára van szükség. Ennek zálogai: oktatás és a kutatás-fejlesztés 

támogatása, fejlesztése. Olyan tehetséggondozó programokra van szükség, melyek a 

hátrányos helyzetűeknek kedveznek. Szükség van a vállalkozásbarát kormányzásra: a hazai 

forrású pályázatok magyarországi cégeket támogassanak. Ehhez stabilabb gazdasági és jogi 

környezetre, a közbeszerzések és az adórendszer összehangolt egységére van szükség.  

Az uniós források felhasználását hatékonyabbá kell tenni, ehhez pedig fontos a 

nemzetközi bizalom helyreállítása. Magyarországnak fenn kell tartania a nettó 

kedvezményezett státuszát az Európai Unión belül. Fő területei: oktatás, képzés, K+F 

(innováció), vállalkozói támogatások. Ezen túlmenően a jogbiztonságot megrengető 

kormányzati lépéseket vissza kell vonni – szavatolni kell a bírói függetlenséget, a 

Költségvetési Tanács és az MNB függetlenségét. 

A kiegyensúlyozott költségvetés biztosíthatja, hogy az államadósság mértéke nem 

haladhatja meg az ország GDP-jének 60%-át, az euró bevezetése feltételeinek teljesítését. 
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Igazságos adórendszer alapja, hogy a jövedelmükkel arányosan fizessenek többet a 

jól keresők, enyhüljenek az alacsony jövedelműek terhei. A munka- és a tőkejövedelmek 

egyaránt progresszíven adózzanak. Mivel a személyi jövedelemadó-rendszert védi az 

Alaptörvény, külön kivetett szolidaritási adókkal oldható meg a jelenlegi adórendszer 

igazságosabbá tétele. 

Elengedhetetlen a kiszámítható és átlátható adórendszer: az államnak írásos 

garanciát kell vállalnia az adók kivetési rendjéről. Az Orbán-rendszer által bevezetett 

különadókat (például a telefon- és sárgacsekk adó) vissza kell vonni. A munkahely teremtés 

érdekében a munkáltatókat terhelő szociális juttatások (járulékok) csökkentése két lépésben 

történhet 3 és 2%-al. Az egyszerűsített vállalkozói adó 30%-ra való visszaállítása, illetve az 

alanyi ÁFA-mentes vállalkozók esetében a 15% bevezetése javítja a vállalkozási feltételeket. 

Szükséges az ÁFA 25%-ra csökkentése, illetve az üzemanyagok jövedéki-adójának 

csökkentése is. 

Zöldgazdaság létrejöttéhez előre látó kormányzásra van szükség, mely erős állami és 

civil képviselettel rendelkezik. Környezeti adók bevezetésével, a „szennyező fizet” elvének 

érvényesítésével, illetve a környezetbarát megoldásokkal élők kedvezményezésével a 

magyar vállalatokat, vállalkozásokat és állampolgárokat ösztönözni szükséges a 

környezettudatos életmód elmélyítése érdekében. 

Célszerű támogatni az energiatakarékossági, megújuló energiákat használó felújításai 

programokat. Erre a fedezetet az ország CO2 kvótáinak értékesítése jelentheti.  

Az energiaellátás biztonságát függőségünk mérséklésével érhetjük el: támogatni kell 

az olaj-és gázvezetékek magyarországi transzportálhatóságát, mely új bevételi forrást 

jelenthet a költségvetésnek. Paksi atomerőmű korszerűsítése után a bővítéséről a társadalmi 

és gazdasági feltételek mérlegelésével kell majd döntenie az Országgyűlésnek. 

A közösségi közlekedés modernizálása mind környezeti, mind gazdasági szempontból 

fontos tényező: kényelmes, megfizethető rendszerre van igény. Nem fordulhat elő, hogy egy 

település elszigetelve legyen. A MÁV korszerűsítése mellet az M4 és M8 autópályák 

megépítése és a kisebb utak felújítására kell az EU és a hazai forrásokat koncentrálni. 

Az agrárgazdaság alapelve: „a föld azé legyen, aki megműveli”, és a gazdák, mint 

vállalkozók legyenek jelen a hazai és a külföldi piacokon. Olyan munka-intenzív ágazatok 

támogatására van szükség, mint a kertészeti termelés, állattenyésztés, zöldenergia 

előállítása. Szükség van a Nemzeti Agrár Kerekasztal létrehozására, mint az agrár-adópolitika, 

a nemzeti támogatások kialakítása, illetve a finanszírozás (hitelek) egyeztetési fórumára.  

A mezőgazdaságot más ágazatokkal együtt kell fejleszteni: szociális szövetkezetek 

hálózatát kell létrehozni, mely egyfajta vidék-gazdaságfejlesztő klaszterként működne, ahol a 

legfontosabb termék, a „háztáji” kapna megfelelő védelmet. 
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Jobbik elképzelései a munkáról és a gazdaságról 

 

A Jobbik mozgalom központjában is a munkahelyteremtés, mint legfontosabb 

célkitűzés szerepel. Öko-szociális nemzetgazdaság építésén dolgoznának, mely erős államon, 

jól szervezett közmunka-programon és progresszív adórendszeren alapul. Minden állami 

pénzmozgást (uniós pénzek, önkormányzatok, stb.) a Magyar Posta végezzen, mint az utolsó 

magyar kézben lévő nagyvállalat egyike. 

A munkahelyteremtés alapelveit ne uniós irányelvek határozzák meg 

Magyarországon, ez a szakszervezetek privilégiuma legyen. A Munka Törvénykönyvét 

módosítani kell, a munkavállalók jogi védelme a Jobbik programjában is szerepel. A fekete 

foglalkoztatás megszűntetése elemi érdek (Jogpont hálózat bővítése segíthet). A vasárnapi 

pihenőnap (kivéve a közszolgálatok) bevezetése. Felmondás esetén a kiskorúak védelmét 

szem előtt kell tartani (elbocsátás mérlegelési elve legyen).   

A Jobbik Közmunkaprogram 2012. tartalmazza a közfoglalkoztatás szélsőjobboldali 

verzióját: segély helyett munkát a rendező elve, aki viszont nem él a közmunka adta 

lehetőséggel, annak semmilyen juttatás nem jár. „Aki nem dolgozik, ne is egyék!” Állami 

közmunka projektek, állami támogatású vállalkozásokkal. 

A gazdaság alapja felfogásuk szerint a vállalkozásbarát politika. Elsődleges feladat a 

hazai termelés támogatása, egyértelmű szimbólumrendszerrel megjelölve a magyar 

terméket. Vállalkozói Magyarigazolványt vezetne be, aki ezt kiváltja, versenyelőnyhöz jut 

(Kárpát-medencében mindenhol). A nyereség és osztalékadó csökkentése mellett javasolják, 

hogy az ÁFA-t pénzügyi teljesítéskor fizessük.  

Azonban a radikális gazdaságpolitika alapja az államadósság újratárgyalása, 

felülvizsgálata, valamilyen adósság-engedmény vagy jóváírás elérése. Fontos vállalása a 

tisztán magyar bankrendszer szavatolása. A IV. Béla terv odáig megy, hogy a(z) MNB-t az 

Országgyűlés alá kell vonni, hogy az a magyar monetáris érdekeknek megfelelően 

cselekedjen. A Fejlesztési Bankot pedig Magyar Banknak nevezik át. A devizahitelesek 

megmentésére egyszeri, állami támogatású forintosítás a megoldás, ami az államadósság 

elengedtetéséből származó, felszabaduló pénzekből válik finanszírozhatóvá. 

A közteherviselés fontos alapköveiként a progresszív adózás visszavezetése és a 

munkára rakódó járulékterhek csökkentése szerepel, mint „közös ellenzéki akarat”. 

Ugyanakkor a család és a gyermekközpontúság legyen a margója az adórendszernek, ahol a 

családi pótlék adókedvezmény formájában írható le. A szülői életjáradék bevezetése új elem, 

olyan rendszer ez, ahol a felnőtt gyermek a jövedelemadójából egy bizonyos részt felajánlhat 

a szülei nyugdíj-járadékának kiegészítésére. Az egyik legsúlyosabb bűncselekmény az 

adóelkerülés volna. 
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A gazdaság kitörési pontjai: 

 mezőgazdaság, 

 infokommunikációs technológia fejlesztése, 

 K+F és oktatás, 

 turizmus, 

 logisztikai iparágak, 

 geotermikus és alternatív energiaforrások felhasználása.   

Korrupció felszámolását tűzi ki célul, teljes vagyonelkobzással, ha bebizonyosodik. Az 

elszámoltatás keretei között a Nemzeti Igazságtételi Központ intézményesítené a privatizáció 

során tapasztalt vélt vagy valós visszaéléseket.  

A 2000-ben elfogadott OECD alapelveket azonban a Jobbik is magáénak vallja.       

A gazdaság új szereplői a szövetkezetek, mint szociális bolthálózatok lennének. Csak 

hazai termelőkkel és beszállítókkal dolgozna, az állami és az önkormányzati étkeztetést is 

bonyolítaná. Magyar Vállalkozóigazolvánnyal és START-kártyával párosítva, esetleg 

közmunkásokkal fenntartva képzelhető el működése, támogatva a hazai termelőket és 

vállalkozókat egyaránt. 

Energetikai szempontokat a Jobbik a magánosítás megállításával, újabb 

atomerőművek építésével (akár közmunka keretei között), illetve a környezetbarát 

geotermikus energiák kihasználásán, valamint a hazai vizeink hasznosításával kíván 

érvényesíteni, az energiafüggőség minimalizálása érdekében. 

A közlekedést illetően új autópálya-építő cégeket kell létrehozni állami segítséggel, 

tanulva az eddigi hibás konstrukciókból, illetve a teljes vasúti pályarendszert fejleszteni kell. 

A Jobbik – az ellenzéki demokratákkal együtt - a környezetvédelmi rendszer 

intézményes visszaállítását tartja célravezetőnek. Zöld ipar beindítása, felszíni és a felszín 

alatti vizeink, termőföldünk természeti kinccsé nyilvánítása elsődleges szempontjuk. Új 

zöldhatóság kiépítése (LMP), új állatvédelmi-, klímavédelmi-, színesfém- és 

hulladékgazdálkodási törvények bevezetése. A természetkárosítókkal szemben radikális 

fellépés, az illegális hulladéklerakás ellen pedig őrség-rendszer és szelektív hulladékgondozás 

a környezetvédelmi koncepciójuk. A közmunkaprogram része a parlagfű irtása, ezzel segítve 

a környezetet; a szén-dioxid kvótánkon pedig túl kell adnunk. 

A népességmegtartás és az élelmiszer-önrendelkezés a mezőgazdasági termelés két 

legfontosabb célja. Utóbbi érdekében az uniós csatlakozási szerződésünk módosítását jelölik 

meg (külföldi személyek ne vehessenek magyar földet).   
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A Vidék Bankja és a Vidék Biztosítója, mint előfinanszírozó jelenne meg a piacon. 

Egészséges hazai termékek előtérbe helyezése (80-20 százalékos arány). Bioüzemanyagok 

támogatása csak akkor, ha az mezőgazdasági célokat szolgál.  

Esélyteremtés 
 

József Attila Alapítvány „Ajánlat Magyarországnak” című vitairatában szereplő 

javaslatok 

 

Nem a szegények, hanem a szegénység ellen kell küzdenie a mindenkori magyar 

kormánynak. Igazságos szociális ellátórendszert kell kialakítani, melynek alapgondolata a 

szolidáris állam.  

A nyugdíjasok érdekvédelme érdekében újra létre kell hozni a Nyugdíjas Kerekasztalt. 

A gazdasági növekedésből a nyugdíjasoknak is részesülnie kell, egyúttal az állam magára 

vállalja az időskori aktivitás dinamizálását. Lehetővé kell tenni a még aktívan dolgozni kívánó 

nyugdíjas újbóli munkába állását, ezzel együtt kell újraszervezni a megváltozott 

munkaképességűek rendszerét. A magánnyugdíjpénztárban maradtak teljes jogi kárpótlására 

is szükség van. 

Új szociális ellátórendszerre van szükség: segélyt azok kapjanak, akik 

együttműködnek a helyi munkaügyi központtal, illetve a családsegítő szervezetekkel. Az 

ellátottat és nem az ellátót kell támogatni, ún. „szociális fogyasztóvédelem” kiépítésével. 

Cigányság helyzetét komplex térségfejlesztés mellett – a gyermekszegénység, a 

tartós munkanélküliség megszűntetése javíthatja. Ehhez koordinátorok képzésére (település-

specifikusan, hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil szervezetek támogatására), 

illetve tanoda-programok beindítására (iskolarendszeren kívüli felzárkóztató program) van 

szükség. 

Nyitott oktatási rendszerre van szükség: tanszabadság és a tanítás szabadsága, 

átjárhatóság biztosítása, 18 éves tankötelezettség mellett. Az óvoda és az alsó tagozatos 

iskola helyben működjön, az általános iskola felső tagozata pedig a település adottságaitól 

függően, esetleg társulásban. A középiskolai rendszer hármasságát meg kell őrizni: 

gimnázium – szakközépiskola – szakiskola. A nyelvi előkészítőt pedig vissza kell vezetni a 

rendszerbe. A szakképzés egyik feladata a társadalmi mobilitás beindítása, a lehetőség a 

többszöri szakmaváltásra illetve az életen át való tanulás megvalósítására. A szülő 

kizárólagos privilégiuma, hogy milyen iskolát választ gyermekének. Ebből következően az 

államnak kötelessége a lehető legközelebbi világnézetileg semleges oktatást biztosítani a 

gyermekek számára. 
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A pedagógus szakszervezetekkel, illetve a pedagógussal közösen kell kialakítani az 

életpályamodellt. Növekvő óraszám mellé növekvő bért, mely méltányos bérezést biztosít a 

fenntarthatóság érdekében. Ehhez társítva szükséges egy új pedagógusképzés felállítása. 

A felsőoktatást korszerűvé és nem kirekesztővé kell tenni. A tehetséges hátrányos 

helyzetűek érettségi- és felvételi előkészítése mellett országos ösztöndíj-programot kell 

beindítani. Kezdeti beválás bevezetése – az állam finanszírozza minden arra jogosult diáknak 

az 1. évét a felsőoktatásban, beválás, kiemelkedő teljesítmény mellett pedig az 

ösztöndíjprogram segít a későbbiek során. Szükséges ezen felül a Bologna-rendszer 

továbbfejlesztése is.  Újra életre kell hívni a Felsőoktatási Kerekasztalt, valamint a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság függetlenségét is. A régiókra épülő felsőoktatási 

intézményrendszer bevezetése: tudás-specifikus, szektor-semleges támogatással (társulások 

engedélyezésével). 

Az államnak nincs tartalmi feladata a kulturális élet területén, funkciója a 

finanszírozási – támogatási rendszer átlátható kiépítésével kimerül, a művészi és alkotói 

szabadságot tiszteletben tartva. A József Attila Alapítvány álláspontja, hogy Magyarország 

múltja, jelene és jövője Európához, az európai kultúrkörhöz köti. Magyarország 

megismertetése, kulturális összefonódásainak elmélyítése nem csak regionális, de globális 

érdekünk is. A létre hozandó Közművelődési Kerekasztal célja a törvénytervezetek 

véleményezése, az érdekegyeztetés, illetve intézményi kapcsolattartás. Mecenatúra-

program beindítása, melynek filozófiája, hogy a tehetősebb rétegek járuljanak hozzá a 

kultúra fejlődéséhez (esetleges kedvezményekért cserébe). A mozgóképszakmával kötött 

megállapodások helyreállítása, kedvezményeinek visszaadása, valamint a Nemzeti Múzeum a 

kor követelményeinek megfelelő felújítása a program fontos elemei. 

Cél a szolidáris egészségügy létrehozása. Igazságos hozzáférés, humánus ellátáshoz 

való jog (jövedelemtől függetlenül). Jövedelemarányos teherviselés – szükségletarányos 

igénybevétel. Emberi méltóság védelme mellett a diszkriminálás teljes tilalma, illetve a 

cselekvési szabadság újra érvényre juttatása.  

Ez - szükség esetén - intézményi társulások létrehozásával valósítható meg, a források 

megfelelő eloszlásával (akár magánforrások bevonásával, amely az ágazat teljes 

támogatásának maximum az egynegyede lehet). Ezzel összhangban az államosítás 

folyamatát le kell állítani, egy új járulék-fizetési rendszer bevezetése mellett meg kell 

állapítani az ellenszolgáltatások rendszerét is. Sürgősségi ellátásra és életmentésre 

összpontosuljon az állami források nagy része (demográfiai viszonyok, technikai felszereltség 

és megbetegedési trendeknek megfelelően). 

2020-ra az egészségügyben dolgozók bére meg kell, hogy haladja az akkori átlagbér 

másfélszeresét! Meg kell akadályozni a pályaelhagyást, valamint az elvándorlást. 

Népegészségügyi programot kell hirdetni (tudatos egészségvédelem), emellett a 

közegészségügyet és járványügyi szervezeteket meg kell erősíteni (ÁNTSZ helyreállítása). A 
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gyógyszertámogatási rendszer teljeskörű felülvizsgálata és közmegegyezés alapján történő, 

átlátható újraindítása nélkül a hátrányosabb helyzetben élők elesnek a támogatástól, így 

nem tudnak megfelelő gyógyszerekhez jutni. 
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Jobbik elképzelései az esélyteremtésről 

 

A Jobbik megszüntetné a családtámogatás jelenlegi rendszerét. Új modellt ajánl: 

családi adózás bevezetése, a rászorultság alapján. Főállású anyaság bevezetése, illetve az 

anyák elhelyezkedésének segítése – mint gyermekvállalási ösztönző (20 százalékos 

járulékfizetés). A GYES, a GYED, a GYET rendszerek felszámolása: helyette a FAT-rendszer 

(főállású anyasági támogatás) bevezetésére kerülne sor. 

A magánnyugdíjrendszer felszámolása, annak államosítása az egyéni számlavezetés 

megtartásával (Jobbik választási programja, 2010.) volt a programjuk. Ebből kifolyólag nem 

kívánja rehabilitálni a magánnyugdíj-lopás veszteseit. A korhatáremelést azonban a Jobbik is 

demográfiai okok miatt támogatná. Új elemek: anyák nyugdíjkedvezménye, szülői 

életjáradék, mint a felnőtt gyermek felajánlása nyugdíjjárulék gyanánt.  

A szociális ellátórendszerben az országos lakásépítési program, mint alapelem (állami 

kamattámogatással, csak Magyarországon élő magyarnak), a segély helyett munkát-elv 

bevezetése, illetve a szociális kártya bevezetése (csak a szociális bolthálózat keretein belül 

használható) szerepelnek. 

Cigányság állapotfelmérését tartják az első lépcsőnek. Vissza kell vezetni őket a 

törvényesség, a munka és az oktatás világába, ösztönző szociális ellátási rendszerrel karöltve. 

A családi kedvezményt 3 gyermek felett adókedvezménnyé kell átalakítani. Az Országos 

Cigány Önkormányzat megszűntetése, valódi cigányképviselet kialakítását javasolják. A 

„cigánybűnözés” felszámolnák a rendőrség és a csendőrség segítségével. Demokratikus 

körökben is elfogadott tézis, hogy az integrációt már óvodában el kell kezdeni. Az iskolai 

lemaradásokról egy Országos Cigány Módszertani Központ gondoskodna az iskolai erőszak és 

a felzárkóztatás biztosítása érdekében. Megfelelő szakképzési és képzési rendszerrel 

visszavezethetők lennének a munkaerőpiac világába (ha nem, szigorú közmunkaprogram).  

Alapvető különbség, hogy a Jobbik egy hagyományos, magyar tradíciókra épülő 

oktatáspolitikában gondolkodik. Megszüntetné a 6+6-os modellt, helyette kizárólag 8+4, 

vagy 4+8 iskolai rendszerben látja az ifjúság felemelkedését. Ehhez kötelező hit- és 

erkölcstant vezetne be mind általános, mind középiskolában. Új, Magyar Nemzeti tantervet 

dolgozna ki (Wass Albert, Nyirő József rehabilitálásával), melyet kötelezően érvényesíttetne 

egy hatósági jogkörrel felruházott tanfelügyeleti rendszerrel. Az iskolai erőszak 

visszaszorítása érdekében pedellus-rendszert építene ki, mely a pedagógusra, mint 

közfeladatot ellátó személyre vigyázna. A felsőoktatási rendszert teljes átalakítással, a 

Bologna-rendszer eltörlésével, szigorú akkreditációval, a magániskolák tüzetes átvilágítása 

után engedélyezné, amennyiben az valóban megfelel az állami elvárásoknak. Diákhitel 

programeleme, hogy a frissen végzett, ha bizonyos ideig nem talál állást, 2 évig a 

kamatterheit az állam fizetné. 
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A határon túliak megsegítésére Collegicum Hungaricum létrehozása, egy cserediák-

program, ami az itthoni magyaroknak határon túli területen biztosítana gyakorlatot, a 

külhoni magyaroknak pedig átjárási lehetőség adna magyarországi intézményekbe.  

A szélsőjobb szerint a magyar nemzettudat erősítése a kultúra általános feladata. 

Állami és civil erőforrásokkal, fókuszálva a vidéki kulturális kisközösségekre. Történelmi 

hagyományaink ápolása érdekében Magyar Őstörténeti Intézet felállítását kezdeményezi. 

Bár a kultúra állami szerepvállalásában markáns a különbség a demokratikus ellenzékkel, 

abban az elképzelésben, miszerint a Nemzeti Kulturális Alap a főtámogató, egyetértés 

mutatkozik. A kulturális jellegű támogatások után pedig adókedvezmény járjon. A Nemzeti 

Civil Alapítvány visszaállítása is hasonló a demokratikus ellenzéki törekvésekhez. 

A Jobbik a rossz egészségügyi mutatók javításában érdekelt, ahol mindenki számára 

egyenlően elérhető szolgáltatást nyújt az állam. Kétségtelen, hogy az egészségügyi dolgozók 

tisztes életpályája-modell megalkotása, illetve bérrendezése valamennyi párt programjában 

szerepel. A Jobbik szerint célszerű egy Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Terv létrehozása egy 

korcsoport szerinti egészségfelmérés tanulságaival. Új háttérintézményt, egy Nemzeti 

Egészségügyi Fejlesztő Alapot kíván (társadalombiztosítás, állami norma és chipsadóból 

származó bevételekből) életre kelteni a beruházások támogatására. A patikaliberalizációt 

leállítja, az abortuszt pedig végleg eltörölné (demográfiai és vallási okokból). 

Azonban a jobbikosok egy új szegmenst is megemlítenek, ami az ellenzéki 

demokraták programjaiból hiányzik: sportpolitika, mint közegészségügyi érdek. Regionális 

utánpótlásképzés és egyes sikersportágak támogatásának növelése, a sport oktatásba való 

integrációja (lásd a Fidesz minden napos testnevelési óra gyakorlatát).  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyik sarokköve, a trianoni igazságtalanság 

felelevenítése és a károk enyhítése. A határon túli magyarok rehabilitációja a magyar 

nemzettestbe. A sorsközösség vállalása, a kettős állampolgárság intézményének elfogadása 

minden ellenzéki programeleme (az intézmény tekintetében, azonban a szavazati jog 

kérdésében ellentétes). A legrészletesebb és legtöbb újító kezdeményezést azonban a 

szélsőjobb produkálja ebben a témában. Intézményesíteni kívánják a külhoni magyarok 

ügyét: Nemzetpolitikai Minisztérium felállítása az első lépés. A Jobbik 15 millió magyarban 

gondolkodik, így átfogó Kárpát-medence programot kíván megalkotni a szórványmagyarság 

identitásának megőrzésére (egy új, ún. szórványgondnoki program elindításával). Az 

autonómia-törekvéseket messzemenőkig támogatja és előmozdítja. Ehhez regionális szintű 

együttműködési programokat kell képviselni, úgy, hogy a magyar nyelvet semmi se 

korlátozza. Új státustörvényt akar.  

Az oktatás területén egyszerűsített átjárhatóságot és kölcsönös elfogadtatást, illetve 

közös gyakornok-programot kíván indítani (itthoni diák szakmai gyakorlata határon túli 

területen legyen és fordítva). 
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Biztonság és együttműködés 
 

József Attila Alapítvány „Ajánlat Magyarországnak” című vitairatában szereplő 

javaslatok 

 

Nemzetközi kapcsolataink alapelve elkötelezettségünk (melyet népszavazás erősített 

meg) az Európai Unió egésze, illetve az európai értékek, értékrendek mellett. Vissza 

Európába! 

Az unióban Magyarország, gazdasági megfontolásból is, az integráció elmélyítése 

mellett kell, hogy kardoskodjon, nemzeti érdekeink és szuverenitásunk tiszteletben 

tartásával egyetemben.  Uniós exportunk meghatározza országunk teljesítményét, így annak 

volumenét nem csak megőrizni, de túl is kell szárnyalni. Az országnak nyitottnak kell 

maradnia nem csak euro-atlanti partnereinkkel, de az új, felemelkedő centrumokkal 

szemben egyaránt. Magyarország legyen éllovas a balkáni országok csatlakozási 

folyamatainak elősegítésében, lebonyolításában. 

Célok között szerepel az erősebb uniós képviselet, nemzetközi tekintélyünk 

helyreállítása valamint a Keleti Partnerség elkötelezett támogatása. Fel kell vállalni a 

kulturális nemzetegyesítés ügyét, mely a nemzetpolitika és szomszédpolitika egyensúlya 

mellett képzelhető el. Kölcsönös felelősségvállalás és szolidaritás jellemezze kapcsolatunkat 

a határon túl élő magyarokkal, tiszteletben tartva sorsalakító önállóságukat. 

A békés társadalmi együttélés alapjai: létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság. 

Mindenki – Magyarország minden polgára - egyenlő feltételekkel jusson hozzá a 

közbiztonsági szervek szolgáltatásaihoz.  

A Fidesz által bevezetett szervezeti egyenlőtlenségeket és kollíziós problémákat (TEK 

– ORFK) meg kell szüntetni. Új szervezeti rendszerre van szükség: egy professzionális, 

gyorsreagálású központi, állami szervezetre; helyi rendvédelmi szervekre (megerősített 

infrastruktúrával és el nem vonható feladatokkal – ezek az önkormányzatok rendészeti 

szervei); önkéntes rendszerre (bűnmegelőzés, tűzvédelem, polgári védelem). 

A rendvédelmi dolgozókat ért visszamenőleges hatályú törvényalkotások 

kárenyhítését törvény, vagy törvények szabályozzák – ahogy a mindenkori költségvetés 

engedi, olyan mértékben kell visszavezetni a szolgálati nyugdíjrendszert is.  Egyúttal új 

civilesítés-folyamat bevezetése szükséges, ahol, aki fokozott kockázatviselésnek van kitéve, 

tovább tud állományban maradni. 

Új életpályamodellt kell kialakítani, megfelelő illetményrendszerrel, melyet a 

közbiztonságért dolgozók régóta kiérdemeltek: a kiemelkedő teljesítményt, a terhelést, a 

felelősségvállalás mértékét, illetve a megkövetelt kompetenciák teljesítését kell honorálnia. 



16 
 

Szakszervezeti szinten teljes rehabilitációra van szükség. Azonnali hatállyal meg kell 

szüntetni a Magyar Rendvédelmi Kart, egyúttal szükség van az érdekvédők anyagi 

kárpótlására is.  

Stabil biztonságpolitika azt jelenti, hogy következetesen kiállunk szövetségeseink 

mellett: Európai Unió és NATO. A magyar haderőnek komplex fejlesztésre van szüksége: 

mind az illetményrendszert, mind magát a honvédelmi törvényt is módosítani kell. A 

szakmaiság és az innovatív belső fejlesztések támogatása a honvédelem egészére nézve 

előremutató, vonzó életpályamodellel – szolgálati nyugdíjrendszerrel, a polgári életbe való 

visszatérés segítésével egy valóban modern honvédséget lehet fenntartani. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatban az állam szerepe egyértelmű: 

politikasemlegesség szavatolása, illetve védelmi képességek folyamatos fejlesztésének 

finanszírozása. 

 

Jobbik elképzelései az esélyteremtésről 

 

 

A szélsőjobboldali karakterisztikából fakad, hogy külpolitikai elképzelések is teljes 

mértékben különböznek a demokratikus erők vállalásaitól. Fókuszában a Kárpát-medence és 

egy új balkán-politika áll. Ezen túlmenően pedig egy regionális erőtér kialakítása a céljuk, 

ahol érdekeinket szomszédos, régióbeli társainkkal közösen, egyfajta „Közép-Kelet Európai 

Unió” keretein belül képviseltetné, mind az Európai Unióban, mind a globális térben.  

Minden magyarnak állampolgárságot és beleszólást a magyar közügyekbe! 

Származási szempontból azonos népek (például türkmének) támogatása. A nagyhatalmakkal 

kiegyensúlyozott kapcsolatra törekednek, de erős és határozott keleti nyitásban látják a 

kiutat. Euro-atlanti kemény, markáns fellépés mellet új centrumok felé kell nyitnunk:  

 Oroszország, Kína, India és a kistigrisek 

 Latin-Amerika (Brazília) 

 Irán (és arab országok) 

Az uniós politikájuk világos: többsebességes, Nemzetek Európájának támogatása a 

nemzeti szuverenitás maximális biztosítása mellett. A lisszaboni szerződés azonnali 

visszavonása és társadalmi vitára bocsátása, illetve népszavazással való eldöntését akarják. 

Az uniós regionális politika maximális kihasználása érdekében Közép-Európai Unió kiépítését 

szorgalmazzák az egységesebb fellépésért.  

A Jobbik militáns habitusa kihat a rendvédelmi, honvédelmi és nemzetbiztonsági 

állásfoglalásaira. Markánsan különbözik felfogása a demokraták gondolataitól. Az azonban 

kétségtelen, hogy a rendvédelmi dolgozók kiszámítható anyagi és erkölcsi megbecsülése 
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nélkül a rendszer fenntarthatatlanná válik. Rendőri vezetők átvilágításával, szigorúbb 

előrelépési lehetőségekkel biztosítanák a szakmaiság folyamatosságát. Az átvilágítás egy 

része a nyilvánosságra hozandó ügynöklista, melyet egy Pongrácz Gergely Nemzeti 

Igazságtételi Központ tárna fel. 

Rendvédelmi szempontjai: törvények maximális betartatása, zéró tolerancia, a 

politikus bűnözés leszámolása (súlyos bűncselekményi tétellé nyilvánítása). A 3000 fős 

csendőrség felállítása – a Belügyminisztérium égisze alatt, országos rendvédelmi elit alakulat 

(szigorú szellemi és fizikai alkalmasság mellett). A határőrség eredeti állapotaiba való 

visszaállítása (specifikus a szerepe, nem helyes rendészeti feladatként értelmezni). Ilyen és 

ehhez hasonló javaslatokkal a demokratikus oldalon nem találkozunk. Mindemellett 

hangsúlyos egy új rendvédelmi szolgálati lakásprogram elindítása, bűnmegelőzési és 

vagyonmegóvási országos programok beindításával pedig a lakosság biztonságérzete 

növelhető. 

Honvédelem: teljes, törvényes keretek közötti újjáépítés a tömeghadseregnek szintén 

csak a Jobbik programjában olvasható. Szárazföldi erőink teljessé tétele, erős gazdasági 

háttér biztosítása elkerülhetetlen az állománymegtartó elvek érvényesítése alapján. A 

kiválasztás képességek alapján történjen. A NATO-missziókban való részvételünk 

felülvizsgálata más pártot nem, a Jobbikot azonban érdekli. Új tartalékos haderő felállítását 

javasolja: Magyar Nemzeti Gárda, amely háborúban katona - békében civil-elvet vallja, a 

honvédek mögött, területvédelmi akciókban venne részt. 

A nemzetbiztonsági szerveket az Országgyűlés hatáskörei alá vonná, átláthatóságot, 

törvényességet és az emberi jogok tiszteletbe tartását ígérve.  
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 http://kapcsolat.hu/blog/ajanlat/3600-igazsagos-kozteherviselest 
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